
ZMLUVA o sPoLUPRAcI A FINANcoVANi REALlzAclE NÁRoDNÉHo ŠponľovÉľo PRoJEKTU
VýsTłvgy, nexoľŠľnu Kct E A DoBU DoVANIA FUTBALove.l lľĺrmŠľRu xrÚ ny

V RoKocH 2019-2021v oBclvĺoľłŠ

(ďa|ejlen "zmluva'')

uzatvorená podl'a $ 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnĺka v znenĺ neskoršĺch
predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Názov:

Sĺdlo:

lČo:

DlČ:

V zastúpenĺ:

(ďalej len "SFZ")

Názov:

Sĺdlo:

tco:

DIC:

Bankové spojenie:

cĺslo účtu v fuare IBAN:

V zastúpenĺ:

(ďalejlen "pańneŕ')

a

Názov:

Sídlo:

lČo:

V zastúpenĺ:

(ďa|ej len "garant realizácie projektu")

Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30c, B21 01 Bratislava

00687308

202089891 3

Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu

obec Vĺglhš

Zvolenská 1' 962 02 Vĺgl'aš

00320382

2021318761

VÚB a.s.

sK23 0200 0000 00000 02922412

lng. Róbert Záchenský, starosta obce

MFK Vígl'aš - Pstruša

Zvolenská 1, 962 02 Vigl'aš

00592684

Marián Jakuba, manaŽér MFK Vĺgl'aš - Pstruša
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PREAMBULA

VZHĽAD9M NA To, Že pańner realizácie projektu ako vlastník futbalového ihriska/štadióna vo Vĺgl'ašije subjektom' ktoý je

oprávnený ho uŽĺvať, rekonštruovať a modernizovať a zároveň oprávnený poskytovať futbalovŮ inÍraštruktúru do dlhodobého

aiebo rrátłodobého uŽĺvania na účely organizácie a realizácie najmä, no nielen, športových, kultÚrnych, rekreačných

alebo vol'no-časovych podujatĺ a má záujem prostrednĺctvom partnera realizovať projekt podpory rekonštrukcie a výstavby

futbalovej inÍraštruktúry,

VZHĽAD9M NA To, Že vláda SR svojĺm uznesenĺm č.285 zo dňa 12.6.2019 kmateriálu,,Výstavba, modernizácia a

rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019-2021' (ďalej len ,,uznesenie vlády SR") schválila

projekt vystavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 _ 2021 s alokáciou finančných

prostriedkov vo výške 3,5 mil. eur a s termínom pouŽitia do 31 '12.2021 '

VZHĽADQM NA TO, Že Výkonný výbor SFZ (ďalej len'W sFZ") schválil uznesením per rollam zo dňa 30. júla 2019 projekt

podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej inÍraštruktÚry ll v rokoch 2019 - 2021 (ďalej len ,,projekľ') a na

iałlaoé rozhodnutia W sFZ č. 130/2019 zodřa5'11.2019 bola Žiadosť o Íinančný prĺspevok garanta realizácie projektu

vyhodnotená ako úspešná,

VZHĽAD9M NA To, Že ciel'om tohto projektu je Íinančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry a jej

sfunkčnenia so zameranĺm sa na futbalovú inĺraštruktúru, ktorú vyuŽĺvajú pre svoju tréningovú prĺpravu a zápasovú prax

mládeżnĺcke druŽstvá futbalouých klubov, čĺm sa má dosiahnuť vytvorenie podmienok pre lepšiu prĺpravu a skvalitnenie

tréningového procesu mládeŽe, čo bude viesť v dlhodobom horizonte k zlepšeniu výkonnostnej úrovne a zabezpečeniu

kval1nej mládeŽníckej základne pre fungovanie slovenského futbalu nielen na domácej a zahraničnej ligovej úrovni, ale aj na

úrovni reprezentačnej,

zmluvné strany v súlade so zmluvou č,' 1171t2o19 o podpore národného športového projektu ďalej len ('zmluva o posĘflnuti

Íinančných próstriedkov'') uzatvorenou medzi SFZ a Ministerstvom ško|stva, vedy, uýskumu a športu Slovenskej republiky

(ďalejlen ''ministerstvo'') dňa21.11.2019 a po vzáiomnejdohode uzatváĘú tútozmluvu:

Clánoł l'
Predmet zmluvy

Predmetom te|to zmluvy je vzájomná úprava práv a povinnostĺ zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s

uznesenĺm vlády SR za podmienok a spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutĺ Íinančných prostriedkov' v zmysle

ktoĘ je partner priamym realizátorom projektu.

Zmluvné strany berú na vedomie, Že partner hodnoverným spôsobom preukázal pripravenosť a najmä reálnosť

spoluÍinancovańia projektu z iných zdrojov pred podpisom tejto zmluvy pĺsomnost'ami, ktoré preukazujú splnenie tejto

podmienky.

Zmluvné stĺany sú si vedomé skutočnosti, Že nárok na poskýnutie finančných prostriedkov z kapitoly štátneho rozpočtu

ministerstva wniká za podmienok ustanovených touto zmluvou a zmluvou o poskytnutĺ Íinančných prostriedkov.

clánok Il.

Poskytnutie Íinančných prostľiedkov

Partnerovi budú na základe zmluvy o poskytnutĺ finančných prostriedkov a za splnenia podmienok podl'a tejto zmluvy

poskytnuté v rokoch 2020 a2021 a flnančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v maximálnej výške 15 000,- eur (slovom

'pätnásttisĺc euŕ). Oprávnené obdobie pouŽitia Íinančných prostriedkov zo strany partnera je od 1.1.2019 do

31.12.2020' Finančné prostriedky môŽu byt partnerovi poskytnuté v maximálne dvoch splátkach, ak sa zmluvné strany

nedohodnÚ inak.

2.

3.

2. Finančné prostriedky na realizáciu projektu poskytuje SFZ partnerovi formou:

a) refundácie uŽ vynaloŽených výdavkov v rámci oprávneného obdobia pouŽitia finančných prostriedkov na

účel vymedzený v tejto zmluve a v zmluve o poskytnutĺ Íinančných prostriedkov, a to do 15 kalendámych dnĺ

odo dňa doručenia kompletných podkladov na úhradu - riadne vystavených faktr]lr dodávatel'a s prilohami

(najmä súpis vykonaných prác, dodacie listy, prebeľacĺ protokol) a dokladov o ich úhrade (výpis z bankového

účtu partnera, pokladničný doklad) alebo

b) úhrady neuhradených faktúr vystavených dodávatelbm v rámci oprávneného obdobia, ktoré sú v sÚlade s

účelom podl'a tejto zmluvy, ak partner preukáže účtovnými dokladmi, Že všetky výdavky, ktoré Žiada uhradiť
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3.

z účelovo určených finančných prostriedkov, sú v súlade s touto zmluvou a zmluvou o poskytnutĺ finančných
prostriedkov. Partner predloŽĺkompletné podklady k úhrade najmenej 'l5 pracovných dnĺpred termĺnom

splatnosti faktÚr. V pripade, Že partner nepredloŽĺ kompletné podklady na úhradu riadne a včas podl'a

predchádzajúcej veĘ, SFZ nezodpovedá za'Úroky zomeškania alebo iné sankcie uplatnené z tohto titulu zo

strany dodávatela voči partnerovi. SFZ vyplatĺ Íinančné prostriedky dodávatelbvi touto formou len za
podmienky, Že zvyŠná časť dodávatel'skej faktúry, ak sa nepoŽaduje úhrada celkovej fakturovanej sumy' je

uŽ uhradená z vlastných zdrojov partnera, čo je partner povinný preukázať v rámci predloŽenia vyÚčtovania
podl'a odseku 3.

PartnerŽiada o úhradu Íinančných prostriedkov podla odsekov 1 a 3 predloŽenĺm vyúčtovania finančných prostriedkov,

ktoré povinne obsahuje:

a) sprievodný list,

b) samostatný zoznam oprávnených výdavkov a samostatný zoznam vydavkov na spolufinancovanie,

c) dokumentáciu z verejného obstarávania účelu,
d) stavebné povolenie, ohlásenie stavebných úprav alebo čestné vyhlásenie partnera, Že na realizáciu účelu

nie je stavebné povolenie ani ohlásenie stavebných úprav potľebné,

e) zmluvu o dielo a objednávky'
f) faktúry a pokladničné bloky'
g) výpisy z bankového účtu a pokladničné doklady preukazujúce úhradu finančných prostriedkov,

h) preberacĺ a odolrzdávací protokol k majetku,

i) doklad o zaúčtovaní nákladovĘdavkov,
j) fotodokumentáciu pred a po realizácii projektu (na USB flash disku)'
k) právoplatné kolaudačné alebo iné rozhodnutie o povolenĺ uŽĺvania účelu (ďalej len ,,kolaudačné

rozhodnutie'); pokial'v čase predloženia vyúčtovania nie je účel skolaudovaný, prĺlohou vyúčtovania je návrh

na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Sprievodný list podla odseku 3, pĺsm. a) obsahuje tieto povinné údaje:

a) kontaktné údaje osoby zodpovednej za vypracovanie vyúčtovania,
b) ĺnÍoľmáciu, aký objem finančných prostriedkov Žiada partner uhradiť,

c) popis, či ide o úhradu plnej výšky Íinančných prostriedkov, o 1. alebo 2. splátku'
d) inÍormáciu, či partner Žiada o úhradu Íinančných prostriedkov podľa odseku 2 pĺsm. a) alebo b),

e) zoznam konkrétnych prĺloh, ktoré subjekt k vyúčtovaniu prikladá.

Vyúčtovanie podľa odseku 3 musĺ obsahovať všetky povinné prĺlohy, v opačnom prĺpade nebude akceptované a
finančné prostriedky nebudú zo strany SFZ uhradené.

clánok lll.
Účel použitia prĺspevku a vymedzenie oprávnených výdavkov

'ĺ. Účelom pouŽitia prĺspevku je:

a) rekonštrukcia šatnĺ v areáli futbalového štadióna

2. oprávnenými výdavkami sú 
'ýdavky 

na vystavbu a technické zhodnotenie futbalovej infraštruktúry a vydavky na

obstaranie majetku, koré spiňajú kritériá zaradenia do kapitálových výdavkov podl'a opatrenia Ministerstva Íinanciĺ

Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 ć,.lúF101017512004-42, ktorym sa ustanovuje druhová k|asiÍikácia, organizačná

klasiÍikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znenĺ neskorších predpisov a súvisia s podporovaným

Účelom.

3. Daň z pridanej hodnoty nie je oprávneným výdavkom, ak má partner nárok na jej odpočĺtanie z vlastnej daňovej
povinnosti.

clánok !V.

Podmienky poskýnutia príspevku

1. Finančné prostriedky na realizáciu projektu budÚ partnerovi poskytnuté len v prípade, Že partner:

a) má vysporiadané Íinančné vztahy so štátnym rozpočtom,
b) nie je podl'a ustanovenĺ $ 19 zákona č' 583/2004 Z.z. orozpoćlových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene a doplneni niektoných zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov v ozdravnom reŽime, v nútenej
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2.

Správe a nenastali skutočnostĺ zakladajúce povinnosť zaviesť ozdravný reŽim alebo podať návrh na

zavedenie nritenej správy ku dňu uzavretia tejto zmluvy,

c) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,

d) nemá evidované nedoplatĘ poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a prĺspevkov na slarobné

dôchodkové sporenie.

Partner preukáŽe splnenie podmienok podl'a odseku 1 tohto článku zmluvy:

a) cestným vyhlásenĺm, Že má vysporiadané Íinančné vzťahy so štátnym rozpočtom a potvrdenĺm miestne

prĺslušného správcu dane, nie staršim ako tri mesiace ku dňu predloŽenia, že nemá daňové nedoplatky,

b) čestným vyhlásenĺm preukazujÚcim splnenie podmienky podl'a ods' 1, pĺsm. b)tohto článku zmluvy,

c) potvrdenĺm prĺslušného inšpektorátu práce nie starším ako tĺi mesiace ku dňu predloŽenia, Že neporušil

zákaz nelegálneho zamestnávania podl'a osobitného predpisu,

d) potvrdením Sociálnej poisťovne a kaŽdej zdravotnej poisťovne nie staršĺm ako lri mesiace ku dňu

predloŽenia.

Partner je povinný preukázať, Že je vlastnĺkom, dlhodobým nájomcom alebo vypoŽičiavateľom futbalovej infraštruktÚry

alebo má k futbalovej infraštruktúre iný obdobný vzt'ah a zároveň je oprávnený realizovať investĺcie do tejto futbalovej

infraštruktÚry; za dlhodobý nájom alebo výpoŽičku moŽno povaŽovať dočasné zverenie majetku do uŽĺvania, ktoré trvá

minimálne 3 roky odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy.

Partnerje ďalej povinný preukázať vopred úhradu preukázateľne vynaloŽených výdavkov spoluÍinancovania projektu z

iných zdrojov (vlastné zdroje pańnera, Íinančné prostriedky preinvestované garantom realizácie projektu, poskytnuté

sponzorskô - finančné aj materiálne, kombinácia týchto zdrojov) vo výške minimálne 5 000,- eur (slovom ,,pättisĺc euŕ'),

a to najneskôr pred prvou Úhradou Íinančných prostriedkov zo strany SFZ, inak finančné prostriedky nebudú zo strany

SFZ uhradené. Partner preukáŽe, Že vynaloŽené vydavky sa v rámci spolufinancovania vynakladali na Účel podporovaný

finančnými prostriedkami posĘfinuými zo štátneho rozpočtu a výdavky, ktoré sa nezhodujú s určeným účelom a výdavky

vynaloŽené pred 1.1.2019 nemôŽu byt predmetom spoluÍinancovania.

Kompletné podklady k refundácii oprávnených ýdavkov pańnera, koré partner Žiada uhradiť do konca ľoka 2020, musia

byt'sFZ predloŽené najneskôr do 30.11.2020. Kompletné podklady krefundácii oprávnených výdavkov pańnera

uhradených zo strany partnera v rámcioprávneného obdobia najneskôr do31.12.2020 je partner povinný predložiť SFZ

najneskôr do 1O.1.2021, v opačnom prĺpade nebudú Íinančné prostriedky zo strany SFZ vyplatené. Výdavky partnera

uhradené v roku2021 nemôŽu bý'predmetom Íinancovania.

Kompletné podklady k l]lhrade neuhradených dodávatel'ských faktúr, ktoré partner żiada uhradiť dodávatel'ovi do konca

roka2020, musia bý SFZ predloŽené najneskôr do 30.11.2020' Priama úhrada neuhradených dodávatel'ských faktúr'

hoých kompletné vyúötovanie nebolo predloŽené SFZ v termíne podl'a prvejveý, nemôŽe byt'predmetom Íinancovania

zo strany SFZ.

Clanok V.
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

Finančné prostriedky budú poskytované zo strany SFZ výlučne na účely financovania projektu, ktoý zahŕňa dodávky

prác, slużieb a tovarov, vrátane dodávok materiálu, vybavenia a iných hnutel'ných vecĺ potrebných na realizáciu projektu.

Partner je povinný zabezpečiť a preukázať SFZ vyuŽitie finančných prostriedkov nasledovným spôsobom:

a) počas trvania 10 rokov odo dňa podpisu tejto zmluvy bude schopný preukázať vynaloŽenie finančných

prostriedkov poskytnuých podl'a tejto zmluvy'

b) zrealizuje všetky práce, sluŽby, dodávky materiálu a dodávky všetkých hnuteľných veci, svojimi

zamestnancami alebo osobami, ktoré sú k nemu v súlade s platnou právnou úpravou pridelenĺ na uýkon

práce alebo s dodávatel'mi prác' sluŽieb a mateľiálu ktori budú vybranĺ v súlade s ustanoveniami zákona

č.343/2015 Z'z. o veĘnom obstarávanĺ a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znenĺ neskoršĺch

predpisov (ďalej len ''zákon o verejnom obstarávanĺ''),

c) Účel zrealizuje tak, aby povolenia a rozhodnutia vyŽadované k jeho riadnemu prevádzkovaniu nadobudli

právoplatnosť najneskôr do 31'12.2020,
d) ak sa kolaudácia projektu vyŽaduje, zašle SFZ kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia

bezodkladne po nadobudnutĺ jeho právoplatnosti,

e) ak sa kolaudácia projektu neĘaduje, zašle SFZ kópiu iného rovnocenného dokladu preukazujúceho

oprávnenie uŽĺvať futbalovú infraštruktúru,

3.

3.
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2.

3.

í) zabezpečĺ, aby v procese realizácie účelu, ani po jeho uvedenĺ do prevádzky, neprišlo k zrušeniu

Íunkčného športoviska, alebo jeho akejkoľvek časti,
g) zabezpečĺ, Že účel bude počas dobydvoch rokov odo dňa právoplalnosti kolaudačného rozhodnutia alebo

odo dňa ukončenia projektu, ak sa kolaudácia projektu nevyŽaduje, v stave' Žiadnym spôsobom

neobmedzujúcim jeho vyuŽitie podla tejto zmluvy,
h) počas doby dvoch rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo odo dňa ukončenia

projektu, ak sa kolaudácia projektu nevyžaduje, bude bezodkladne pĺsomne informovať SFZ o kaŽdom

zamýšľanom prevode vlastnĺckeho práva, či o inej forme scudzenia vlastnictva k predmetu Íinancovania,

a tieŽ o kaŽdej skutočnosti, ktorá by mohla mať takyto následok'
i) v procese realizácie projektu bude postupovať podl'a zákona o verejnom obstarávanĺ azákona č. 50/1976

Zb. o Územnom plánovani a stavebnom poriadku v zneni neskoršĺch predpisov (stavebný zákon) a v plnej

miere zodpovedá za všetky následky (administratĺvne konania, súdne konania, právoplatne uloŽené

sankcie) vypl1ývajúce z porušenia citovaných právnych predpisov pri realizácii tohto projektu,

j) uchová počas celej doby odpisovania dokumenty, listiny a iné pĺsomnosti, a to najmä účtovné doklady

vzťahujúce sa na práce, sluŽby, tovar a materiál, ktoré budú odo dňa podpisu tejto zmluvy uhrádzané z
poskytnutých Íinančných prostriedkov.

Pańner sa zaväzuje, že futbalová infraštruktúra, ktorá je predmetom tohto projektu, bude minimálne 5 rokov odo dňa

ukončenia realizácie projektu vyuŽívaná prioritne na športové účely a na organizáciu športových podujatí so
zameranĺm na športovanie mládeže.

Garant realizácie projektu a partner sa zaväzujú umoŽniť vykonávanie kontroly a sledovanie priebehu realizácie
projektu a po jeho dokončenĺ kontrolu a dohl'ad nad dodźiavanĺm plnenia podmienok azäväzkov podl'a tejto zmluvy

zo strany SFZ, ministerstva a ostatných prĺslušných orgánov oprávnených na výkon kontroly alebo auditu v zmysle
platnej právnej Úpravy a ýmto orgánom poskýne všetku potrebnú súčinnosť.

Partner sa zaväzuje, Že do 30 kalendárnych dnĺ po ukončenĺ realizácie projektu zašle SFZ pĺsomné vecné a finančné

vyhodnotenie projektu, súčastbu ktorého bude aj stručný popis a rozsah vykonaných a realizovaných prác, údaje o ich

úhrade a suma preinvestovaných Íinančných prostriedkov.

Glánok Vl.
Bezodplatné užívanie futbalovej infraštruktúry

Partner sa zaväzuje, Že umoŽnĺ SFZ ako protihodnotu za financovanie futbalovej infraštruktúry a poskytnutie

finančných prostriedkov v súlade s touto zmluvou bezodplatne uŽívaťfutbalovú iníraštruktúru počas piatĺch rokov odo

dňa právoplatnostĺ kolaudačného rozhodnutia účelu alebo odo dňa ukončenia projektu, ak sa kolaudácia projektu

nevyŽaduje, a to na účely organizácie tréningových zrazov, kempov a sústredenĺ Ženských a mládeŽnĺckych

reprezentáciĺ SR, organizácie priatel'ských medzištátnych stretnutĺ Ženslcých a mládeŽnickych reprezentácií SR, na

tréningové zrazy a sústredenia reprezentácie SR ''A'', školské sÚťaże a na ďalšie podujatia organizované SFZ, miestne
príslušným regionálnym futbalouým zväzom alebo oblastným futbalovym zväzom, a to v rozsahu maximálne 2 podujatĺ

ročne; dlŽka jedného podujatia nesmie presiahnuť 3 kalendárne dni'

SpÔsob a ďalšie podmienky uŽĺvania futbalovej infraštruktÚry a rozsah jej vyuŽitia bude stanovený osobitnou zmluvou

o užĺvanĺ futbalovej infraštruktúry (ďalej len ''osobitná zmluva'')' osobitnú zmluvu upravujúcu podmienky vyuŽĺvania

športového areálu a poskytovanie sluŽieb uzatvoria zmluvné strany najneskôr 10 dní pred konanĺm kaŽdého podujatia'

ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Že partner poskýne SFZ za odplatu sluŽby súvisiace s organizáciou podujatĺ podl'a odseku

1tohto článku zmluvy. Cennĺk a rozsah týchto sluŽieb bude zmluvnými stranami dohodnutý v osobitnej zmluve podl'a

predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy.

Termĺny a rozsah vyuŽitia futbalovej inÍraštrukriry sa zmluvné strany zaväzujú dohodnúť tak, aby rešpektovalitermĺny
konania iných podujati usporadúvaných partnerom ako aj plánované prekáŽky technického charakteru (napr.

plánované odstávky dodávky energiĺ a pod.).

SFZ sa zaväzuje oznámiť partnerovi plánovaný termin vyuŽitia futbalovej infraštruktúry najmenej 30 dni vopred.

ctánok v|l.
Vyúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom

4.

2

3.

4.

5.
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1

2.

Partner sa zaväzuje, Že poskytne SFZ všetky podklady potrebné k spracovaniu vyÚčtovania Íinančných vzťahov so

štátnym rozpočtom za prĺslušný rozpočtový rok v termĺne najneskôr do 31 . januára rozpočtového roka nasleduiúceho

po rozpoctovom roku, v ktorom budú Íinančné prostriedky zo strany SFZ skutočne uhradené'

Partner v tejto sÚvislosti predlożĺ okrem vyričtovania podl'a čl. ll ods. 3 a 4 na poŽiadanie SFZ aj ďalšie dokumenty'

ktoré budú poŽadované zo strany ministerstva, a to v termíne určenom SFZ.

clánok vlll.
Zodpovednosť za porušenie právnych predpisov

Garant realizácie projektu a partner berú na vedomie, Že sú v plnej miere zodpovednĺ za Účelné, hospodárne, eÍektívne

a účinné poużitie finančných prostriedkov a prislušných právnych predpisov, najmä zákona o veĘnom obstarávani,

zákona č' 52312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách veĘnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskoršĺch predpisov azäkonač,.431l2002Z'z' o účtovnĺctve v znení neskoršich predpisov.

Pańner |e v plnej miere zodpovedný za všetky postihy uloŽené zo strany prĺslušných štátnych orgánov, nĄmä za

porušenie zákona o verejnom obstarávanĺ a porušenie finančnej disciplĺny s tým, Že sa zaväzuje na vlastnú ťarchu

znášať všetky sankcie právoplatne ulożené SFZ v súvislosti s realizáciou tohto projektu, ktoých zavinenie nemoŽno

pričĺtať SFZ a vrátiť SFZ všetky finančné prostriedky vo výške právoplatne uloŽených sankciĺ za porušenie príslušných

právnych predpisov.

Článok lX.
Závereěné ustanovenia

Táto zmluva sa riadi a vykladá podl'a právnych predpisov Slovenskej republiky. Stranysa rĺýslovne dohodli na voľbe

pôsobnosti zákona č. 51 3/1 991 Zb. Obchodný zákonnĺk.

2' Trvanie tejto zmluvy sa skonöĺ

a) jej úplným splnením alebo dňom uplynutia lehoĘ určenej touto zmluvou na plnenie povinnostĺ zmluvných

strán,

b) dohodou zmluvných strán alebo
c) odstúpenĺm od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto článku zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že SFZje oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v pripade, ak partner

a) nesplnĺ svoje povinnosti azáväzky vyplyvajúce z tejto zmluvy v rozsahu, spÔsobom a v termĺnoch určených

v Ęto zmluve alebo inak závaŽným spôsobom porušĺ ustanovenia tejto zmluvy,

b) v priebehu súťaŽného ročnĺka 2019/2020 garant realizácie projektu odhlási zo sút'aŽĺ všetky druŽstvá

mládeŽe alebo neprihlási ani jedno druŽstvo do súťaŽného roćnika 202012021 ,

c) porušĺ Íinančnú disciplínu podl'a zákona ć. 52312004 Z.z. o rozpoötových pravidlách verejnej správy

a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov

d) nedodżí pravidlá verejného obstarávania podl'a zákona o verejnom obstarávaní.

4. Partner je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade' ak z akéhokolVek dôvodu, ktorého zavinenie nemoŽno pričitať

partnerovi ani garantovi realizácie projektu, nebude môcť splniť povinnosť realizovať projekt, resp. jeho časť podl'a tejto

zmluvy.

5. odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prĺpade odstúpenia sú si zmluvné strany

povinné vrátiť všetky plnenia, ktoré si navzájom poslrytli.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranamĺ a účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej

zveĘnenia na webovom sídle partneľa realizácie projektu www.viglas.net.

7. Akýkoľvek spor medzizmluvnými stranamisúvisiacis touto zmluvou, s plnenĺm podl'a Ęto zmluvy ałebo s ýkladom tejto

zmluvy bude predloŽený na rozhodnutie prĺslušnému súdu v Slovenskej republike podl'a právneho poriadku Slovenskej

republiky.

8. Túto zmluvu je moŽné meniť iba pĺsomným dodatkom k tejto zmluve podpĺsaným oboma zmluvnými slranami.

9. Pokial'ktorékolVek ustanovenie tejto zmluvy bude neplatné alebo nevykonatel'né, nä takéto ustanovenie (v rozsahu jeho

neplatnosti alebo nevykonatel'nosti) sa nebude prihliadať a bude povaŽované za neobsiahnuté v tejto zmluve, avšak bez
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Vplyvu na platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovenĺ tejto zmluvy. V takomto prĺpade 
_sú 

zmluvné strany povinné

vynaloŽiť všetko primerané Ůsilie na to, aby ihneď nahraóili neplainé alebo nevykonateľné ustanovenie platným a

vykonatelhým náhradnýń ustanovenĺm,'ktoráho zmysel bude čo moŽno najbliŽšĺ zamýšľanému v}znamu neplatného

aiebo nevykonateľného ustanovenia a vôli zmluvných strán'

10' Táto zmluva sa vyhotovuie vdvoch rovnopisoch vslovenskom jazykv,zKoých si kaŽdá zmluvná srrana ponechá po

jednom rovnoPise.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, Že sÚ plne spôsobilé na právne Úkony, že.text J9jto 
zmluvy je určitým a zrozumiteľným

uyjáor.nĺ1n ich'váźnej ' 
.booo*j'uole' äĺy uoli ňou viazané. Ďalej vyľllasujú, že si túto zmluvu pred jej podpĺsaním

píäeĺuli, Ęto v celoń rozsahu porozumeli á na znak súhlasu s jej obsähom k nej pripájajú vlastnoručné podpisy osôb

oprávnených konať v mene zmluvných strán'

?




